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PITONG INFANTES

DE LARA
AT NG KAABAABANG KAN J LAN i; AM A

SA REYNONG ESPANVA

Oh Dies na Haring Amang puderu^^o

Tii Kristo Rendentor iiitoiig ibuoiig niinKl<^

Espiritu Santong misericordioso

hulugi lig ciencia mapurol na ulo,

Sa kapangyarihan ng ganap na I)agsik

lima kong sentido'y doon iiangangapit
lii^wag ding masinsay at ^nababalakid
sa munting salitang* dinaan sa aw it.

At ikaw po naman Blrheng nialiga} a
sa tanang oveja'y dating defensora
alalayan mo po tatlo kong potencia
nang liuwag masinsay sa ipag])abadya.



Nagdadalang takot, hiy't alang-alang

nag-aalapaap yarmg gunam-guniam

mapurol na noo at dilang mabagaJ

iwaksi ang takot at kapanganihan.

Sa acttiidmenteng aking pagkatayo

indecibleng tuwa'y kinamtan ng puso

saan manggagaling at saan hahango
s^ing canveniente sa tanang pinuno

Pupunuan ko na yaring sasabihin

mhln ang maraming mga kimtil-butil

di raw mahahapay kahoy na puputlin

kung yamba nang yamba't di tuluyang tagin,

Nang unang panahon sa Espanyang bayan
ay may mag'kapatid na dalawang niahal

si Rubio Velasquez sa lalaking ngalan

at Si Dona Sancha ang babad naman.

Si Dona Sandxa n^a ay napangasawa
ng anak ng Senor Gopzalo de Lara
ang pangala't bansag si Busto de Lara
nanganak ng pito namatay ang ina.

Sabay inianak ang* pitdng lakki

ito'y magki^annbal me ^ litoo'y saM
at magkakaparis sa dikit at buti

kaya ang pamagat ay Siete Infante,

Ang magkakapatfd Infantes de Lara
nagkaisang* lakas, katapanga't sigla

tantong nabalita im kagitla-gitla

pinagkatakutan ng buong morismA.



Ang Seiior Velasquez, Seiior de Villariu

na aimaing buo ng pitong pamangkin
mana'y napafcasal sa isang butihia

na si Doiia Lambra ang bansag at turitig.

Sabihin pa baga ang laking abala

ly^ng araw na yaong pagkakasal nila

aiig tuwang kinamta't mga pagsasayi

tanang panauhing grandes na lahat ixa,

Mana'y sa pagkain doon sa lamesa

nangusap ang nobya nm si Dona Lambra
ano't nakiupo Infantes de Lara

mga batang-bata'y nakikipanayam na?

Ang de Larang bunsong batang ikapito

ang siyang sum«*Dt ngala'y si Gonajalo

I lamesa ng hariV wtiuupo ako
gaano pa kaya ang lamesang itol

Ajawa ka lamang ng Sefior ViUarin

na di man reyna ay nagimamagallng
ay sukat mo bagang fcami'y dito hiin

sa gayong karaminjr matang tumitingin,

iSa ^aiit ni Lambra sa kay Don Gonzak
pinasidlan agsa4 ng dugo ang* baso
wika sa alipin hiiyo nat busan mo
damft sa kat^wan Goszalo letniio.

Kaugalian nga niyong unang ai*aw
bubusan ng dugo ang makagalitan
tanda't siyang bala sa kaniyang buhay
ang siyang kikitlfng mapai^kiraimay.
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SLWimnod pagdaka ang- aliping hayag
diiimit ni Gonzalo sa dug-o'y tiniglmak

at saka tutnakbong^ tulin ay di hamak
at sa panginooV lumapit na agiad.

Galit ni Gonzalo na walang kapara
alipi'y hinabol bunot and espada
ang ginawang lalang ng Senora Lambra
agad sinukuban ng kaniyang saya.

At sa pagkasukob naman ay doon din

pinatay na agad nagtagong alipin

dangan pagtingin ko sa aking amain
ani Don Gonzalo karamay ka disin.

Sa bagay na ito sabihin pa baga
Miga pananangis ni Lambra sa asawa
sa iyong pamangkin ginawang venganza
ilvamamatay ko na walang pagsala.

Kung di mo imalagyan ng gamot at tapal

sa iyong pamangking' kalapastanganan
magbibig*tl ako^t magpapakamatay
di imanghihinayang sa ingat na buhay.

Ang sagot ng konde isinta kon.g' asawa!
bagama't tanto kong ikaw ang may sala

pagibig sa iyo'y siyang una-una
ama't anak niya'y siyang magdurusa.

Pag^ibig sa iyo'y ang magiging sanhi
nang huwag suimukal ang mahaJ mong budhi
mga buhay nilaV pawang mapapawi
niahai>di imong loob nang lumuwalhati.



Siya nang ginawa liiong si Velasquez

ang pangangayayang di sukat maisip

lumapit sa hari't ang ipinagsiilit

tayo sa Turquia'y hitoingi ng pases.

Sapa^gka't may sulat sa aki'y dqmating

isang katoto ko na doon nanggaling

nagsisigayak na tikang gugubatin

niyong inga turkos itong bayan natin.

TayoV walang sadya't dito'y uagagayak

di iilang reino ang dito'y gugubat
hitmingi ng pases yao'y siyang dapat

nang imakapaghanda't makapagpagayak.

Hari'y minagaling gayong panihala

at di naramdamang may kahalong daya
magdala ng* sulat, maging katiwala

tanong kay Velasquez sino baga kaya ?

Sagot ni Velasquez walang dapat ngayon
magdala ng sulat na makaparoon
si Busto de Lara'y siya lamang ukol

pagkatiwalaan ng sulat na yaon.

Hayo anang hari biglang despachahin

at itong carta Wy biglang pasapitin

kay Bus'to de Lara ay iyong sabihin.

sa reinong Turkia'y tambing niyang dalbin.

Ginawa ng lilo sa bayaw pagsukab
hinalinhan niya ang sa haring sulat

an^' ipinalaman sa gawang kalatas
bunying Emperador na sakdal ng taas.
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Sa pagnanasa kong kita'y pagsilbihan

sa oras na ito di man karampatan
bagaanan di ukol sa dugong malinaw
ay aking ginawa pagsiEilbi bilang.

Itong portador po na may dala nito

di iba sa aki't tunay na bayaw ko
hingi ko sa iyo'y paputlan ng ulo
nang di sa reino mo ay mag^^igay igulo,

Sapagka po %^ ay may pitdng anak
pawang malalakas, matapang, marahas
mag-aaamang ito ay walang akibat
kundi sa reino mo sila ay mang'gubat.

Kay6 po ngayon din ay nang masansala
paggueiTa sa iyo na inaakala
patayln ang ama't isuniod na bigla

ang Pitong Infantes de Larang balita.

At ako rin naonan ang magpaparaan
anak niyang* pitd sa kamamatayan
magpagawa ka po malalim na hukay
na sa pagbabaka ay kahuhulugan.

Kung di magkagayon sa laldng gawin mo
kapag napipisan mag-aamang ito

kahit ma-g-ubos man ang- buong imperio
walang daang sukat na ikapanalo.

Nang maniwala ka ng katutohanan
gagawin fcong daang kapanganyayaan
iiko ang lalabas na mag^heheneral
anff pityvn:g infante?? isasa imahAn.
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At kung mapatay na ang pitong infants

na sa Espanya nga'y kuta at haligi

mag-aaanang ito'y balitang* bayani

lujnoob maiiiggubat sa reino at koite.

Ang lahat ng ito'y nalaiman sa sulat

sa Haring Ahnanzor dooV iginawad

nang sa eftiperador anatanto atif lahat

m^aki ang tuwang dUi hamak>-hiafnak,

Kay Busto de Lara ay kahit fi^yom man
ang hingi sa sulat na foiglang ptigutan

natigil ang hari'l tuioy napamaang
sa gandang lalaki't buti ng katawan

Lalo ang prinsesang si Dona Hismena

kay Busto de Lara ay kapagkakita

agad tinaanaan ng kaniyang ainta

sa loob at puso'y binigyang balisa.

Pagdaka'y hiningi sa ama noon din

si Busto de Lara ay huwag patayin

griUosan na laanang ang siyang niagaling

at sa aking hardin papag;alilain.

Siya nan,g ginawa grinillosan lamang
sa prinsesang hardin doon pinatahan^

kalaunang araw i^ pagpapanayaim
ng konde't prinsesa sinta'y nagkalaman.

Anopa't nagnawnaw sa laking pagsinta
naglaman ang tiyan ng bunying prinsesa
f^^^ sivanr Dagdating guerra sa Espanya
si Rubio Velasquez anjr heneral bs^.



Kaya nagpautos na guerrahin ito

liari sa Espanya dahilan kay Busto
mula nang utusan naming mensahero
kiing anong nasapit sa Turkiang reino.

Di ko pag-aanhin ay nang sumapit na
ehersito nila sa reinong Turkia
ang pitong infante siyang nan^unguna
natanawan agad bantay sa muralla.

Lumabas ang turkong damiV dumidilini
langgam ang katulad di mabilang mandin
pag'daka'y nagbunggo bagyo ang kaliambfng
niga katapangaV di sukat sabihin.

Kapal ay di hamak ng morong kabaka
pinatay ng pitong infantes de Lara
nangatirang turko'y di na Tnakakaya
agad nagpahabol sa paraang" sadya.

Dito sa paghabol ng pitong infantes
sa lalang na hukay doon nangabulid
tuwa ng amain di .maisip-isip

nasiinod ang nasa at kaniyang ibig.

Ano'y nang makita rig kasamang tanan
ang pitong infantes nahulog sa hukay
lahat ng kasama'y agad na^gtakbuhan
ang nakapag-akay amaing snkabati.

Ang naiwang pito na kahabag-habag
nahulog sa hukay doon na nalagak
nagsiluhod na nga't hujningi ng tawad
nagsisi ng salang hindi hamak-hamak.
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Sabay na lumuhod ang magkafcapatid

mga panalangin gayarl ang saanbit

I oh Dios na Poong Amang iniibig

kaluluwa namin ampunin po't sagip!

Mga buhay namin itinatalaga

at wala nang daang kaimfy .mabuhay pa

oh Hesus* na Poon na mapagkalara

dating maawain sa taong lahat na.

Alang^alang na po oh mahal na Hesus

sa Santo Pulsion mong sa ami'y sumakop
ang dugo mong mahal siyang ibinuhos

patawad ang sala't mga gawang buktot.

Magdalita ka po oh Hesus na giliw

ilingon ang iyong matang maawain
di man kami dapa*t ay Inihahain

ang martiriong itong ginawa sa amm.

Oh Birhen Mariang dating defensora
na Ina ni Hesus sa divina gracia

sagipi't aanpunin aming kaluluwa
magdaUta ka po't silayan ng mat^.

Kaimi'y idalangin sa anak mong giliw

kaluluwa nami'y upang timawain
nagsisising tobos ang iyong alipin

sa nagawang sala'y iyong patawarin.

Ang kamukha'y ulan na nagsisipatak
pagtama sa amin ng palaso't sibat

amin ding mabata't matiis na lahat
nang sa harap mo po kami'y maging dapat.
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Hindi sumusukal ang loiob po na;min

at ikaw ang siyang nagtatalaga rin

magdalita ka po at iyong tanggapin
sa mahal mong gloria kami'y papasukin.

I Misericordia Hesus! kamfy nagsisisi

sa nagawang sala na munti't malaki
kamlng tiunatawag na pawang naimbi
narini sa balo't nangaruwahagi.

Sa mga pagluhod sabay nagsihibik
at piiiaglalagay ang kamay sa dibdib
mga ma*ta nila'y sabay itinirik

sa Dios na Poon na Hari ng Langit.

Siyanig pagkatapos ng tangang hininga
pitong" mga martir infantes de Lara
Hindi na nahabag jnorong palaimara
at ang mga ulo'y pinagputol nila.

At sa isang kaban doon isinilid

yaong pitong ulo ng magka.kapatid
saka sinusian ng llaveng mahigpit
sa Haring Atoianzor ay ipinahatid.

Naang sa emperador dumating ang kaban
na may lamang ulo ng pitong matapang
sabihin ang tuwang hindi ano lamang
ang tanang konsehos pinapagkapisan^

Agad nagpagayak ng isang convitf^
t>-^nciT>vavahan ansr lah^^t npr frrande
sabihin pa bagd ang saya ng korte
sa pagkakapisan ng taong marami.



Dito sa gsmtong mga katuwaan
eras ng tanghali ng paghahandaan
ang Haring Almanzor ay ang naisipan

&i Busto de Lara'y pinaanyayahan.

Maharap sa hari si Busto de Lara
agad pinasalong nupo sa lamesa
di Haman sumuway dapat naman siya

palibhasa'y xnahal na para ng iba.

Ano'y nang matapos ang mga pagl^aii)

nag-utos ang haring mag-iba ng ham .

yaong nasa kaban ang siyang hanguin
manjares na pito siyang dito'y dalhin.

Inilagay na nga sa mga platones

yaong pitong ulp na nagkakakabit
na natatalaga sa harap ng nobles

kay Busto de LaraV siyang pagkahapis.

Ano'y nang makita ni Busto de Lara
yaong pitong ulp ng anak jia sinta

pagdaka'y nabuwal sa uupang silya't

biglang nagkabuhol ang tangang hininga.

Pinag-aagaw-agaw ng tanang kaharap
yaong nag^himatay sa silya'y nalagpak
nang mah^masmasan at makapagmalas
ang buntong-hininga aniya jay palad!

Hanggang saan kaya palad ko'y hahanggan
nt sino sa mundo ang aking katimbang
dito sa nakitang pitong kaimatayan
na bip^ang suanapit .sa aking katawan.
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Iniisa-isang" hinagka't hinipo

yaong pitong ulo rdyong mga buniso

ang luha sa mata'y agos ang pagtwlo

tanang panambita'y titibag ng puso.

Nang lisanin kayo mga akiing anak
nangagbilog-bilog katawa'y malakas
nang makita ngayo'y mga ulong lahat

ang katawan ninyoV saan nangalagak.

I Aba niyaring palad saan h,ah.anapin

an,g inyong katawan saan dudulangin
hjninga'y papanaw kung pag-iisipin

kung ang ulo lamang siyang tatanghalin.

Oh mga bunso ko kung kay6*y kaliarap

sa reinong Espanya kung tayo'y mag-usap
yaring puso ko'y parang binubuhat
xhg malaking tuwang dili hamiak-liamak.

Bakit baga ngayon ay biglang napawi
ang kinamtai^ tuwa'y di nagsumandali
at ang humalili'y luimbay, daiamhati
ang tangan kong puri ngayo'y nalugami.

Mga bunsong giliw kayo ang salalmm
sa mata ng imik\ nagbibigay aliw
bakit baga ngayon na kung panoorm
pitong kamatayan sa buhay kikitil.

Na kung kayo'y buhay pito ang h'g'aya

ag puso ko't loob sampung kalulufwa

kasabihang dati sa tapan;g at sigla

haliging matibay ng reinong Espanya^
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Kung hindi sinukab sa buong damdam ko
ng almaing lilo't taksil na bayaw ko
hindi mapapatay ang naga bunso ko
kahit magkapisan itong' buong reino.

Anong magagawa mga biinsong irog
ang Dios na Poon hindl natutulog
at may lilitaw rin sa mundo'y sisipot

na magpaparusa sa taksil na loob.
«

Oh mg*a bunso kong sa pu»o'y nanggaiing
aba mga sula ng am^g nag-angkin
ilaw niyaring mata oh pitong bituin
ang ating nasapit ipagpaumanhin!

Nagkaisang lahat ang inyong planetas
ng pagkakaparis kaimataya't hirap
sa pag'kakasabay minsang inianak
niyong ina ninyong kinapos ng palad.

Mangyari nga baga mga bunsong ibig
kung siyang* talaga ng Dios sa Langit
yayaimang patay na at kayo'y umalis
yaring hininga ko'y tila mat>apatid

Ikaw kaanatayan hayo na at kitlin
yaring hininga ko'y bigla mong tapusin
huwag ko na lamang tingna't panoorin
pitong mga ulo na aking inangkin.

Itong emperador doroo't kaharap
malaki ang awa kay de Lara't habag
sa mga pagtangis at iniyak-iyak
ang kaniyang piiso ay halos matibag.
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Ang ginawa'y tamblng na sa habag baga
sa kaawaawang kay Busto de Lara
pagdaka'y binunot taglay na espada
kaniyang hinabol ang taong nagdala.

Kung di nakatakbo ang nasa'y patayin
yaong nangagdala sa ulo'y naghain
w Busto de Lara'y inamo nang tambinir
madlang dalamhati sa puso'y pawiin.

Ang talaga't nasa niyaring aking loob
ang ulo nao nama'y siyang ipapugot
ay ang nakapigil at ikinaudlot
tuwa sa lagay mong aking napanood.

Ka«ya kitd ngayon ay tinutulutan
muwi ka nang tambing sa dati mong bayan
hingi ng bayaw mo kita'y papugutan
awa ko sa iyo'y siyang nakahadlang.

Snmagot nagwika si Busto de Lara
saJamat sa iyo mahal na monarka
napasisintabi ako sa lahat na
yamang pahintulot n£| ako'y muwi na

Ang hingi ko lamang &a iyong kalakhan
itong mga ulo ng anak kong hirang
kung baga kaloob mailibfng lamansr
at siyang pagpanaw sa iyong harap&su

Oo anang hari aking pahintulot
na iUbing mo na kung siya mong loob
yaong tanang ulo ay agad dinampot
ni Busto de Lara't luha'y vmaagos.
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Yaong mga ulo'y nang maiUbing na
ay siyang pag-alis ni Busto de Lara
bigiang iiagpaaiam sa hanng monarka
paiig'aixgaiiaK iiaiiiati iutuiig Si lasmeha-

At kung inabutan niyong panganganak
siya'y doroon pa i hmdi nakailag
dangan kabutiha't kagandahang palad
siya'y sapilitan na mapapahamak.

Ano'y nang malatman ng Haring Almanzor
sabihin ang galit ang kamukha'y apoy
pagdaka'y tuimawag ng ba&alyong kampon
SI Busto de Lara ay ipinahabol.

Hindi inabutan ng soldadong lahat
sabihin ang galit ng hanng mataas
aking ipagbalik dito sa nanganak
mahal na prinse&a'y di nagdaang hirap.

Batang inianak ng bunying prinsesa
Morada Gonzalo ang pai^^an niya
humuwad kumuha sa kiy:^ ng smA
walang pinag-ibhan buong-buong talya.

Sampu ng daliri't lagay ng katawar
pagbubukang-bibfg siyang-siyang tunay
ang kahaltmbawaV ang isang larawan
na pininta mandin ng pintor na hirang.

Nang magka edad nang hustong walon taon
pinag-aral na ng bait at dunong
sa lakas at tapang ang nakakan"^ol
mabilis na bagyo't xnaxahas na lindaL
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Ang kahalmibawa ng lagay at anya
kung sa 'kababaan korderong maamo
magpakatigJas man ang loob at puso
kapag nakah^ap ay pinaaamo

^ Marahas na leon kung sa katapangau
di najman palalo't banayad ang asal

ang nakakatulad at nakakabagay
yaong sinasabing talarong timbangan.

AnoV nang sumapit labingtatlong taon
natuto ng sulat, armas nama'y gayon
mana nga'y nagpiesta ang Haring Almanzor
tanang mga hari ay nangagkatipon.

Sabihin ang saya na waJang kapara
ang buong imperio ng lupang Turkia
pawang linatagan ng tdang lahat na
lansanga't balkones may mga alpombra*

Sa gitna ng plaza may larong torneo
ang hari't prinsipe'y pawang nagsidalo
mga duke't konde sampung kabalyero
sila'y nanga,gsadya at doo'y dianayo.

May kom^ya nama't sarisia:i2iK sasraw
may juego de pato't taMeroi^ ^waii
at mga sugalan na tigaUng mahsiX
doo'y nahahanda balang maibigan.

At sa larong ito ng pagtotomeo
ay malqkfng tuwa nitong buong reino
ang may kapalaran na balang manalo
agad piaputungan ng laurel sa ulo.



Sa diapit-mnaga ang pagtotonieo
ixiyong tanang nobles mga koronado
at sa daplt-hapo'y iiral na dita
ang juego de pato at larong tabiero,

Mana'y yaong hari sa rdnong Arabia
nakipagtablero doon kay Morada
sa tuwi-tufwi nang maglalaro sila

talo Tin ang hari^t nanalo ay siya.

Anang hari'y tamtong nagtataka ako
sa tuwing maglaro tayo ng tablero
ako ay minsan man ay hindi manalo
ang dunong mo yata'y lalfing ng engkanto.

Sumagot nagwika itong si Morada
di po sa engkanto ang dunong kong dala
M.nggaling nagbuhat sa sentidong lima
yaring pananalo'y sa Dios talaga.

Ang sagot ng hari di sukat humigit
s.a taas at dunong, mga pag-iisip
mayroon ka yateng Iaru6ng kaianib
na kung kaya akoV parAti nang dafg.

Hin# kafei^u^ fi^^ ni Moi^da

Palad mo'y mahiJba at ako ang una
^^g lalong msk^l magtal^ai na kite;*

SawinikanffitoV
&yatat tuwa mong di ka ma^papaimwi
sagot m Morada ang imniig budM
lahat kong tinalo'y aMng isasauli,
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Ang hari ay tantonijr nagalit na lubha

ano't tatanggapin ang tinalo kaya
ang para mong bata na anak sa lupa

sa isang paris ko'y palalong magwika.

Anopa't ang sabi'y nagkakatutoo
anong hahanapin sa isang para mo
ang buong may sala ako rin at ako
naglaro sa isang hijo de bastaixio.

Ikaw pa man yata'y aking mabibili

ng aking salaping di munti't marami
ang sasaulan mo'y ang j>ara kong yarf

na sa kayamana'y tumubo't lumaki.

Sagot ni Morada kaya nawika ko
na tayo'y magtahan sa pagtatablero

nakikita fea nang di ka mananalo
masasayang laimang mga salapi mo.

At kung kaya naman ibig kong isauli

mga tinalo ko sa iyong salapi

hinahangad sana ng puso kot budhi
makipagkaibigan sa para mong hari.

At ang kagantihan sa mabuting hangad
na hindi palalong mga pangungusap
ako man animo ay hihdi maliwag
na mabibili mo't marami kang pilak,

Anhin ko pa yao't magkakatutoo
alio'y mabibili niyang salapi ma
ay ano't nilait na di mamagkano
at aJk'o animoV hijo de bastardo-



-^ 19—
May nawika baga^akon^ sabing lihis

kontra sa pun mong sukat ikagalit

ano ang pumasok sa puso ma't dibdib

ang pagkatao ko'y siya mong linait

Katimbang na kaya niyang winika mo
ang sangdaang libon^ tinalo sa iyo

isa pang ganoon na sa isip ko
di pa makabayad alangang tutot).

Yamang ang ulo moV mapurol sa lai^a

siyang naging sanhi sa wika mong liko

dito sa tablera nagmula ang puno
sa ulo mo'y dapat na aking ipalo,

Tablero'y tinangna't siyang inihampas
ang ulo ng hari*y nadurog, nabasag
nahulog sa silya't sumabog ang utak
Morada'y nalis na't galit ay di hamak.

Nagtuloy sa ina't nagsabi pagdaka
kaniyang pinatay hari sa Arabia
dahil sa winika na hindi maganda
ama ko'y kung sino't di nakikilala.

Magdalita ka po't ngayo'y sabihin mo
na .ang aking ama'y kung alin at sino

dito sa pagdustang hindi magkatuto
ang puso't loob ko'y tantong naggugulo.

Sagot ng piinsesa ang tunay mong ama
ay maihal na tao, si Busto de Lara
doon tumatahan sa reinong Espanya
ipinanganyaya niyong bayaw niya.
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Kaya ang aima mo dito^y nakasapit

hari sa Espanya'y h,umiiigi ng pase*

siya ang nagdala sulat na pahatid

gawanff kaliluhan ni Rubio Vetesqiiez.

At ang hinihmgmg pmagpipaitan

sa sulat na dala ng ami mong mahal

na itong portador na may dalang liham

kapagdating diya'y agad papugwtan.

Sa malaking awa ng hari kang ami
sa Portador bagang kay Busto de Lara

hindi na sinunod and hingi sa carta

grinillosan laraang yaong isang paa

Ito na ang mula na ikinapiH

sampung pagkamatay pito mong kapatid

na pinaglalangan sa hukay nabulid

kagaga.wang lahat ni Rubio Velasquez.

Pito mong kapatid ay kapagkahulosr

pinagsibatanan ng mga soldado»

apat na henerai ang siyang nag^uto»

hanggang sa mamatay hininga'y matapos.

Nang msm^P i^ gawang p«i[lMo
si de Lara ivm^y p^pitton ng ufo

sa malaking awa ngh^xtDg ami ko
agad pinauwi sa Espmiyang retoo.

Yamang batid mo na bunsong minamahal
magtuluyan ka na sa Espanyang bayan
yaiong pinatay moV isang haring mahal
pilit na gaganti ang basalyong j^wal.
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Tugon ni Morada ito'y aiyang mula
pagkagtinaw ngayon ng Turkiang lupa

kapag di nagbayad ang mga kuhila

saksf ko ang mundo ^ dugang babaha.

Saiinpu ng naroon sa Espanyang bayan

na nagmunakala nitong kaliluhan

ang tangang hinia^a kahima't maparmti

aking igaganti bulmy na inutang,

liuimipad man sila't pasa panginorin

tuloy pasaklolo sa bilis ng hangin
di makaliligtas at sisibasibin

lintik na kamay ko sila'y aabutin.

Nang araw ring yaon agad nagpatabaa

damit kabalyero sa kristianong gayak
at ipinalaniay sa buong magdattiag
hanggang di matapos kaniyang masangkap*

Ang bunying prinsesa'y hindi umiimik
ang luha sa mata ang namamailisibls

pagsisisi niya'y kung bakit na&ambit
ang sugat sa pusong aningat sa dibdib.

Kapagka mmaga agad nang nagsuot
ng daanit na bagong huwad sa kristianos

lumapit sa ina at saka lumuhod
ito ang winika cti i|ia kong irog!

Oh, imahal kong ina iyo nang igawad
mahal mong bendisyon sa bugtong mong anak
ito na ang wakas kung kulanging palad
na kitdng dalawa'y di na mag-uusap.
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Kaya inang giliw ako po'y paalajn

mahal mong bendisyon sa aki'y pakamtan
ang hinihing^i ko'y ugaling binyagan
at siya kong' ibig sa puso'y ikintal.

Sagot ng prinsesa'y luhod na bunso ka
ang aking bendisyon ngayon ay kamtan jno
Langit na mataas Siiyang smnaklolo
tangan kong hininga'y tila mapupugto.

Dito na lumiuhod Prmsipe Morada
at binendisyunan ng bunying prinsesa
sa kapangyarihan ng Dios na isa
kamtan .mo bunso ko kahit ako'y mora.

AnoV nang niatapos na mabendisyunan
ng bunying prinsesa ang anak na hirang
ang dalawang mata'y parang tmga bukal
naiiatak na luha'y perlas ang kabagay.

Lisanin ko muna lumbay ng prinsesa
K^impung pananang-is at buntong-hininga
ang sasabihin ko Prinsipe Morada
snmak^y na agad sa kabayo niya.

At kapagkaraka'y biglang nagpatakbo
sabihin ang tulin parang ipo^ipo
ang tinumpa niya't kamyang tinungo
ang kinalalagyang plaza ng tomeo.

Ano'y nang dumating sa gitna ng plaza
pagdaka'y pinigil ang kabayo niya
at saka nagwika loh, hariitg aguila!
na sinuwsukuan ng pitong korona.
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Nguni't tigil muna oh sentidong lima

at di magkasundo ang naturaleza

sa maJaking galit nitong si Morada
halos di maturan ang dailang querella*

Ang kahalimbawa'y biilkan majiding tanto

na sumisilakbo ang apoy sa puso

tila sa damdam kb'y nagkaliko-liko

mga pangungiisap ay di makawasto.

Sa buong isip ko't munting aga;m-agam

ang hamog ng rocio'y kung di mawib'gan

pleanang nasa dibdib ay di paluluwai

at ang nxasasapit jnag-aantok laimang.

Yamang nangyari na itong pediiniiento

liiminaw-linaw na ang mga mata ko
nang aking matiklman ang hamog ng rocio

ang ple(ma sa dibdib napawing tutoo.

Ipatuloy ko po yaring pagbabadya
Morada Gonzalo ng pagquequerella
nang dili wikain ng taong lahat rm
marajming recado ay kulang sa lasa,

Wika ni Morada ako'y pakinggan mo
haring sinasamba ng lahat ng turko
sakop na korona ay pitong imperio
ng globo terrestreng kabilugang mundo.

Ang lahat ng hari'y agad napatigii
anang isa't isa na kung pagmalasin
>^atang kabalyero na bagong duroating
kung di si Morada ^y kristiano mandliit
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Anang anperador ano*t maging siya

imng ako'y parito kanginang umaga

ako'y bago nalis ay aking ixakata

doroon sa tarre't kausap ng inA.

Itong si MoradaV mnuling nagwika

anong iniisip nangaritong pawa
sapagka ang tingln akoV imiat^ J>ata

ay tinatalikdan kung siWy magwika.

Anang emperadior ikaw'y mahimaimian

at ang iyong sabd'y ipagpatuluyan

huwag maghinuha sa ibang usapan
at kitang dalawa ang magsalitaan.

Sagot ni Morada'y malaking pagkutya
dini &a lagay ko palibhasaV bata
sa pagkalalaki anong sapantaha
m tanang narito ay mangahihaya

Anang emperador galit mo'y paglubag
ang sadya mo't layon iyong ipahayag
sagot ni Morada kayo'y makimatyag
mga napipisang naritong kaharap.

Ang puno't dahilan niyaring pagparito
may Isang imasetas tanim sa puso ko
ang pag-aalaga'y hindl maonagkano
ang idinada% tunay na dugq ka

Ang halamang ito'y paanainsang nagsuplxng
pitong mga buko mutyang maniningning
ang pag-aalaga'y di sukat sabihin
na kung mangyayari'y di pahipang hangin



Sabihin pa baga ang pamiunukadkad

ng pitong bulaklak na bagpng sumikat

nagftipanaghili ang idolatrias

sa mga nagyaring ginawang asanas-

Manang sa ganJtong mga karikitan

sabihin ang tuwa nitong may halaman
di pa dmnairating 6a, kapanahtinan

simunibuyong agad ang kapangyariiimn.

Pinagktirokuro't pinag-isip ito

tatlong traidores itong paglililo

hanggang sa nangyari kanilang konsierto

mga pagdarayang lalang ng dimonyo.

Magmula na nco'y Malagas sa tangkay
pitong mga mutya nitong may halaman
di ko na masabi dalang kajumbayan
at baka maramay yaring aking buhay

Na kundangan baga mga taong dungo
di na pinag-issip ang ginawang liko

kung inubos nila ugat sampung puno
buhay nila sana'y walang pagkapugto.

Itong itinirang kaugat-ugatan
ay siyang suimibol nanariwang tunay
at siyang may cargo na pinagbilinan
sukat na maningil sa mga sukaban,

Kaya Harin^ mahal ngayon ang wika ko
kahit ipag-adya nitong buong reino
tuson ko sa dibdib ang sinasaksl ko
ang aking nawika'y walang pagbabago.
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Aba mffa taksil Bxioug hinihintay

at hindl lumabas ngayong magpamiinsan
nang yaring galit ko ay hu'w'ag masubhan
ng dugong babaiha sa inyong katawan.

Halina, halina mga koranado
tanang napipisan prinsipe't ginoo
makUangkap naman tanang kabalyero
sa gitna ng plaza ay hinihintay ko.

Anang emperador h^ndi katuwiran
na aiag-idsa ka ikaw'y paglahatan
sagiot ni Morada'y ang kahaJay-halay
yaong nasa hukay pinagsibatanan*

Anang emperador maghunos-dili ka
na batang-bata pa'y tantong pangahas na
baka sa isip mo at akala baga
gawang biro lamang itong pagbabaka.

Na kapag natapos saka magsisisi
kung wala nang daang ikapangyayari
ang dikit mong iyon kung siyang maapi
ang Araw at Buwan parang nag-eclipse.

Kung mapilit ka rin ikaw ay humirang
isa sa kanilang iyong makalaban
sagct ni Morada kung gayo'y paluwal
mga traidores apat na heneral.

Na huwag maliban iyong palabasln
heneral mong apat lilo*t sinungaling
baka yaring galit ay di na anapigil

mataas mong trono .ay lapastanganin.
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Dito na nagalit ang monarkang bantog

(aniya'y) pangahas at taksil na loob

di na nagpitagan at naglingon-likod

sa tanang naritong haring koronados.

Palibhasa'y bata tanto kang pangahas

walang munting galang sa tanang kaharap

sagot ni Morada ang tapang ko't lakas

walang tinutunton na reglang abibat.

Reglang sinusunod .ang katapangan ko

na isinusumpa sa h^rapan ninyo

kapag nagkasala'y kahit koronado
ang pagpaparusa ay itatamblng ko.

Lalo nang nag-alab galit ng monarka
tantong mapailalo kung ikaw'y magbadya
baka kung subukin walang magawa ka
pinapangyayari mga pamamansa.

Yayaonang ibig mo't nagpipilit ka rin

ngayo'y maghintay ka at palalabasin

at an]^ masasapit iyong mararating
ang buhay mong ingat ngayo'y makikitil.

Inutusan na ngang pinapanandata
apat na heneral lumabas sa plaza

lilong" kabalyero nang di namamansa
airad salakayin kitlan ng hininga.

Sa^ot#ni Morada c-h mga bulaan
ang akala ninyo ay hihipan lamang
nguni datapuwa't ngayon matitifeman
Untik na kamay kong walang pakundangan.
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Anansr henerales ito'y siyang wakas.

buhay mong inangkin siyang pagkautas
Raffot ni Morada ang kajmay kong kidlat

magsisilbi ngayong kulog na marahas,

Dito na minulan mga pagbabaka
tanang paghahamak na kagitla-gitla

sabihin ang tapang nitong si Morada
mga kaliksihan ng paomnandata.

At ang mga bat6 na tinutuntungan
nitong si Morada'y napapailandang
bulalakaw mandin axig nakakabagay
Mntflc ang kamukha ng espadang taagan.

Ang sikat ni Febo'y pinapag-edipse
liwanag ng Araw ang kamukha'y ga^bl

halos di magkita oriente't ponientp

nag-ulap ng dilim itong buong orbe.

Ang pagtatagaan walang humpay mandin
na di nagpupuknat sa gayong kadillm
xia kung magkaipingkl ang mga patalftn

imrang nalaJaglag ang mga bituin.

Ditgong nangagkalat sabihin pa baga
nalalaganapan ang gitna ng plaza
hindi nga matanto at di mapagsiya
kung sinong may sugat na napalamara.

At ang naging hangga nitong paglqjamas
nang mapaghusay na't mapawi ang ulap

apat na heneral ay tadtad ng sugat
nabuwal sa kampo't hininga'y nautas.
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Morada Gonzalo'y taimbing nagwika pa

aM pinopoon dakilang monarka
kun^ may nagdaramdam labas na dali na
haxiggaxig may panahon ay magsamantala-

Hindi nakaimik ang alin. ma't sino
sampu ng monarka at tanang konseho
gayon din ang madlang haring koronado
prinsipes at konde sampung kabalyero.

Wika ni Morada kung walang lumaba^
sa malaking takot na di hamak-hamak
aking pupugutan itong mga sukab
sa kanilang utang ay nang makabayad-

Pagdaka'y nanaog pinutol ang ulo
at iniangkas na doon sa kabayo
at saka sumakay ang winika'y ito
ako'y paalam na imperio ng Turko.

PaaJLam monarka na kagalang-galang
Almanzor na l^ari na pinagtatekhan
sukat pasalamat itong kahanan
Ht nakabayad na ang may mga utang.

Siya nang pag-alis nitong si Morada
ang tinungo niya'y ang reinong Espanya
ipagparito ko naman sa monarka
sampung konseheros na kasama mya

Anang Emperador konseho kong kasi
ako'y marami nang nakitang bayani
nindi para niyan ang tapang at liksi
sa gayong kabata'y alangan si Marte,
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Sa wika ng hari smmagct ang tanan

wala nga po mandin sa mundong ibabaw

apat na heneral balita ng tapang
hindi tinugutan hanggang di namatay.

Anang Emperador yaanang umalis na
ngayon ang utos ko na lalong maganda
ating pasusian ang pintang lahat na

at haka magbalik yaong palamara.

Lisanin ko muna ang tangang pangamba
nitang buong koi'te't impriong Turquia
ing sasabihin ko Prinsipe Morada
nang siya'y dumating sa reinong Espanya.

Pagdaka'y nagtuloy sa real palasyo

hiMnarap sa hari't sa tanang ginoo

sakia ang winika'y bunying soberano

kaimtan mo na wari tuwang mago't mago.

Sapagka't ikaw po ang bafong mataas
binigyan ng Dlos ng buong facultad

sa kabaitan mo at dunong na wagas
doon nangangapit ang tandng ovejas#

Siyang kinukunan ng aprobacion
ng ginto at pdlak kung b^a sa krisol

sa lililm at yabong ng iyong yaaniungmong
ang tanang basalyos ay sumasalilong.

Ang mahal na hari sumagot pagdaka
bunying kabaJyeros anong sadya't pita

halina at lapit sa luklukang silya

ang layon mo't nasa'y iyong ipagbadya.
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Prinsipe Morada tumupo nang ag'ad

sa silyang luklukan at saka nangusap
!oh vuestra al1#za at sacramajestad
yaring sa&abihjin dinggin po kung dapat!

Ako po (aniya'y) dcon nanulakan
sa reinong Turquia't ang kadahilanan
kaya naparito ako'y .inutus.an

tatlong oidores maningil ng utang.

Oidor na una ang ngala'y Memoria
ang entendimiento'y siyang ikalawa
at yaong ikatlo'y voluntad na sadya
siyang nagpropuesto ng aking demanda.

Nang di lumalawig ay aking tuturap
ang deoiiandang ito at querellang tangan
oh vuestra alteza na kagalang-galang
taioiga ay ikiling at panaingahan.

May pitong merkader na di kakilala
na may taga rito at taga Turquia
umutang sa akin nang panahong una
ipinangalakal ng kolor de grana.

At ipinagbill sa Turkiang siudad
sabihin ang tubo na di hamak-hamak
magpahanggang ngayo'y hindi nagbabayad
sa tipang panaho'y lampas nang di paJak.

Nang utangin nila ang bagay na ito

ang nasa piama ay pdto katao
dapuwa't ang apat nagbayad ng cargo
tatlo na po lamang ang sinisingil ko
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Na kimg nangulugi'y anhin ko pa, baga

kahit nagkagayon di ko alumana
nagtubo po namau silang para-para
bakit di magbayad ng inutang nua.

Kaya ang wika ko oh Haring marangal
ang hustisya mo po ngayo'y ipatanghal

nang upang mataato't aking maalaman
ang kahatulan mo't mga kasagutan.

Ang sagot ng hari'y di ko mapaghaka
mga sinabi mo'y tila balintuna

sa buo kong damdam malaking sakima
ako'y tapatin mo ng pagsasalita.

Wika ni Morada oh Haring marajigal

di mo baga tanto't napag-aalaman
ang sikat ng araw kahima't matakpan
gigiit na pilit ang kaliwanagan.

Gayon din po naman ang mga matuwid
kahit sa ilalim lilitaw na pilit

kapag napawi na ang labo ng txiTbig

ang kaliwanaga'y siyang mamamasld.

Oh bimyfeg Alteza ktmg ano ajig sa^
at magiging hatol ngipuso mo't loeb

nang aking matanto ngayon at imkBim
upang yaring puso ay mapaaiibulos,

Ang sagot ng hari ang hatol kong tapat
ang balang may utang dapat na magbayad
tugon ni Morada Hari koV salamat
paaJam po ako sa mahal mong harap.
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Di kawalang galang sa iyong Alteza

yamang ang hatol mo ngayon a,y yari na
paalam sa iyo't dausin ko muna
upang yaring puso'y magkamit ginhawa.

Pagdaka.V nagtindig Morada Gonzales

sa kabayo niya ay biglang lumapit

sumakay pagdaka at saka pinihit

tinungo ang bahay ni Rubio Velasquez,

Ano'y nang dumating sa tapat ,ng balkon

kabayo'y pinigil ang winika'y gayon

oh Rubio Velasquez tampalasa't pusong

ang lagay kong yari dingglng mahinahon.

Dungaw ako dungaw tampalasa't sufcab

at ako sa iyoV may ipangungusap

ito Jia ang siyang panahon at oras

lagay mo sa mundo pagkapawing lahat.

Nahihimbing ka man sa katre mo't kama

ang loob at puEO ay walang balisa

pagbangon dali na't gamit ang sandata

at naririto na ang magpaparusa.

Pagdaka.V dumungaw si Rubio Velasquez

sampu xig kapitang kaniyang kasanib

Ksino ka (anila) taksil at balawis

^a aming pagtulog nagbigay ligalig.

Sagot ai MoradaV ako'y yaong kidlat

galing sa Turkia na dumaragabdab

kayo ay manaog nang inyong matatap

nang maniig tayo mga pag-uusap.
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Hindi naman sukat malimutari iiiinyo

ginawa't inasal sa infanteng pito

na pinagdayaan sa Turquiang remo
^jto bagaV asal dugong kabalyero?

Halina halina wifca ni Morada
tanto ko na't batid tapang ninyo't sigla

kasabihamg dati sa pakikibaka

pinapatay ninyo ang dating patay na.

Siya nang paglabas ni Rubio Velasquez

sampu ng kapitan sila'y magkaparis

sa damit at armas gayon din sa tindig

agad sinalubong Morada Gonzalez.

Wika ng dalawa ay aba pangahas

na di nahinayang sa buhay na ingat

aing kahalimbawa at nakakatulad

ya,ong gamo-gamong susugba sa ningas.

Sagot ni Morada anhin ang pamansa
sa paglalamas .na doon magkilala

kaisipan ninyo ay para nang una
niyong pagliliuhan infantes de Lara.

Ngayon ay hindi na ninyo masusukab
na maipagbiling pumaris kay Judas

tila sa banta ko'y doon kayo buhat

tronco ni Galalong mga descendencias.

Natuturan lamang dugong kabalyero

mabuti pa yata ang isang villano

kung may munting hiya kayong mga lilo

di sukat huraarap sa kapuwa tao.
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Sagot ni Velasquez sampu ng kapitan

ikaw ay magdahan bibig mo ay taJkpan

iyang iyong dila'y bumutin ang bagay
nang di ka mangupap ng kabulaanan.

Yamang hinanap mo at iyong kinita

ang dabas at liksi ng leo't vibora

magpakagaimg ka lilo't palamara
ito'y siyang wakas ng iyong. hininga.

Tugon ni Morada nang inyong matikman
dulog nang madali't ako'y naghihintay

ang lahat ng sala'y tuioy pagsisihan

walang isang kisap buhay mo y papanaw.

Dito na nagbunggo ang kapuwa laKas

ang kahaiimbawa ang leong marajtias

na kung magkapingki ang Kaniiang armas
apoy na mistula ang naaianambulat.

Sabihin ang gulo ng sangkaharian
ang lahat ng tao ay nagsipanungaw
ang aj^ala nila't buong kaisipan

pumasok ang moro't sila y niiooban,

Manai'y sa ganitong mga pagialamas
si Rubio Velasquez kinulang ng palad

ang tajna sa dibdib hindi nakailag
nabuvval sa lupa hininga'y nautas.

At gayou din naman ang kayang kasama
>tadtad na, ng sugat na di makakaya
hindi tinugutan nitong si Morada
[hanggang sa nautas ang tangang hininga.
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Ano*y nang matapos kaniyang mapatay

umibis na siya't saka nilapitan

ang ulo'y pinutol at nakyat sa bahay

at sajnpu iii Lambra tuloy idinamay.

Nang matapos niyang maputoi aug luo

nanaog sa bahay nakyat sa kabayo

ngayo'y nakabayad silang paparei5^io

hinanap ang bahay ng amang si Busto.

Ipagparito ko kay Busto de Lara

siyang sasibihin ngayo't ibabadya.

mula nang dumating sa reinong Espanya
hindi nagbabangon sa hihigang kama.

Dahilaji sa lumbay na hindi maisip

niyong pitong anak buJiay na nasapit

sa araw at gabi'y hindi matahimik

at tuwi-tuwi na'y hihibik, tatangis.

Nang ma^unduan na nitong si Morada
bahay wa tahanan ng kaniyang ama
doon sa portero'y tumanong pagdaka
kung ang bunying konde'y naroroon baga.

Sagot ng portero'y anong inyong ibig

sa mahal na konde nariya't may sakit

mula nang dumating dito at sumapit
hindi na nagbangon sa Mhigang banig.

Wika ni Morada ang aking taiaga

sa mahal na kondS^ makikipagkita,

na kung mangyayari iyong ipagbadya
ako'y papanhikin kung walang bisita.
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Sa^ot ng portero'y wala manding daan

di nakikiusap sa sino't alin man
mula nang mansrealmo: sa Turkiang bayan
sa kanyang kuwarto'y di napaluluwal.

Sa araw at grabi ay di matahimik
walanf ginagawa kundi a.ng mana,ngis
ang pagkakayayat naging buto't tinik

ang kiilang na lamang hininga'y mapatid.

Wika ,ni Morada ay kung kalooban
na kung mangyayari iyong ipagsaysay
(S kung dill kaya ako ay samahan
sa kaniyang katre at kamang hihiga3i.

Tugon ng portero'y kung gayo'y ahata
aking ituturo ang. hihigan niya
at upang din lamang na. kayo'y magkita
ang kaniyang puso'y magkamit ginhawa.

Ano'y nang dumating doon sa hihigan
tambing kay Moradang agad napakinggan
kondeV nananaghoy g^nito ang saysay
imataas na Langit ako'y alalayan!

Manga pananaghoy at buntong hininga
aba mga sula ng dajiawang mata
oh mga bunso kong habilin ng ina
ang ama ay bakit inyong inulilal

Hanggang saan baga yaring kajhirapan
sa buo kong isip walang katapusan
nguni nasaan ka lilong kamatayan
at hindi utasin yaring aking buhay.
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Siya nang paglapit nitong si Morada

ang wika, sa konde liimbay mo'y pagbawa
3^aong arco-iris ngayo'y sumilang ma
iiakapagpabupa ng imos at sigwa.

Ngayo'y ,Tiabiiksaii na yaong panganorin
nawala ang ulap napawi ang dilim
mga pagluluksa'y iyo nang alisin

at ang ihalili'y tuwang sapin-sapin.

Ang mahal na konde'y agad natigilan
piaihit ang muklia't mata'y itinunghay
at saka nagwikang ikaw'y anghel ya.tang
nagmula sa Langit kung aking pagmasdan.

Ang wika at sagot Prinsipe Morada
ako po'y merkader galing sa Turkia
wag aking kalakal lumbay at ligaya
dinala, ko rito't kung bibili siya.

Ang sagot ng konde kung sa kalumbayan
ako ay tigib na't wala nang pagsidlan
nguni't ang sabi mong ligayang kalakal
siyang ipakita't ibig maalaman.

Wika ni Morada ngayo'y maghintay ka
at aking kukunin nang iyong makita
yaong pitong ulo agad na»ng kinuha
saka inilagay sa isang bandeha.

At pinamutihan na pinakarikit

tinakpang mabuti ng isang manteles
saka nang matapos agad ipinanhik

at inilapit na sa kondeng may sakit.
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Ano'y nang maharap sa, kondeng marangal

bandehang may takip pagdaka'y bi^nuksan,

ang loob at puso'y nagulumihanan
nang makita niya'y nagkakamamanglian.

Ako'y saklolohan Dios ko aniya
ano baga itong aking nakikita

pitong mga ulo na nasa bandeha
para nang nangyari sa reinong Turkia.

Ang puso ko't loob tantong nagugulo
sampu ng Potencias at limang seniido

ligayang kalakal na sinasabi mo
ito baga yaong tampalasa't lilo?

Wika ni Morada'y siya't dili iba

iiialasing mabuti ng mahal mong mata
at upan din lamang iyong makilala
lumbay ng puso mo'y magkamit ginhawa.

Nang mabilanggo ka sa Turki,ang siudad
sa isang lamesa/y doon iniharap

taong pitong ulo'y lason at kamandag
ang buhay mong tangan ay halos mautas.

Kung ang ulong yaoV naging kasakita^
na halos malagot ang hiningang tangan
itong aking hain ay kaiba naman
Icahiyang a.t lunas ng tangan mong buhay.

Kaya ang wika ko*y iyong pagmalasin
ng mahal mong mata at pag-usisain
itong mga ulong dala ko at hain
nang makilala mo kung sino at alin.
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Ang wika ng konde sa sarili niya
kung himdi mamali yaring mga mata
ito ya,ong taksil na hindi sasala
si Rubio Velasquez kondeng palamara.

rto namang isa'y tunay na kapitan
kasapakat niya niyang kaliluhan
mapa.palad kayo oh mga sukaban
di na nakabangoii ako sa hi»higan.

At itong may buhok ay hindi sasala
sa kondesang sukab na si Doiia Lambra
ito ang yumakag sa kondeng asawa
kapanganyayaan na ginawa nila.

Ngimi't itong apat na kasama rito
di ko makilala na kimg sino-sino
sa lagay ng mukha/y kung pagmalasin ko
ga tila anakin pawang mga moro.

Ang mahal na konde mata'y nang kilanlin
yaong mga ulo't pagbiling-bilingin
hindi rin matanto at di mapaglining
dito kay Morada pagdaka'y nagturing.

^xinying kabalyerong balita sa muntlo
dating mapagwaging Alejandro Magno
nakilala ko na itong tatlong ulo

dapuwa't ang apat hindi talastas ko.

Kaya ang hingi ko sa iyong kalakhan
mangyaring sabilim at nang maalaman
sampung paghahain sa, aking harapan
nng mapanibulos yaring katuwaan.
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Sagot ni Morada kimg gayon aniya

ay hindi pa lubos ang iyOiUg ligay.a

timay ngang sa i^^o siia^v nagkasala
bakit kaya ako ang nakakilala,?

Nang mapanibulos tuwa ng loob mo
a.ng apat na ito'y heneral ng moro
sila ang puma.tay at siyang naglilo

sa pitongjnfanteng balita sa mundo.
Ito namang tatlo'y dito sa Espanya

di ko na sabihin at kilala mo na
sila, nga ang siyang tunay na may sala

ngayon ang wika ko'y bigyan mo ng dusa.

Kaya inihain sa iyong harapan.
gawin mo ang iyong balang kalooban
ibugso mo ngayon dalang kagalitan
nang makaganti ka sa mga sukaban.

Ang wika at sagot ng maiial na konde
sa lagay na iyan sino pang gaganti
ngayong matapos *na iyong sinarili

ibig ko man yata'y di na mangyayari.

Itong kondeng mahal sa malaking tuwa
agad niakabangon sa pagkakahiga
saka ang winika'y oh Marteng balita

anong igaganti sa iyong sanghaya.

Ngayon ang hingi ko sa buti mo't dllag

na kimg mangyayaji'y iyong ipahayag
aag kalagayan, mo sampu ng pamagat
sa habang panahon upang makabayad.
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Tugon ni Morada ako po aniya
tumubo't lumaiii sa reinong Turkia
ang kinagisnan ko kapagkabata na
inang nagkandili hamak na pastora.

Bagama,n mahirap ang inang poon ko
sa ibang ginlxawa'y di huhuli ito

nakaririwasa hindi man gaano
at di naman lubos mahirap na ta,o,

Nang lumaki-laking ako'y magkaedad
ang amang poon ko'y aking pinaghana,p
kung aking itanong sa ina kong liyag
ako'y nililibang at di magpahayag.

Sa gayon nang gayong aking namamasld
di kaginsa-ginsa'y pimikaw ang dibdib
ng isang pangahas taksil at balawis
ang pagkatao ko'y kaniyang linait.

Ang puso ko't loob tambing na nag-alab
ang buhay ng lilo ay aking iniitas

saka itinanong sa ina kong liyag

ang poon kong ama ngayo'y ipahayag.

Hindi nakatanggi ina kong mahal
ag-ad nang sinabi ang puno't dahilan
aniya bunso ko ay iyong pakinggan
yaring nasa pusong laong iningatan.

Kung ibig kilanJin a^g mahal mong ama
magsadya ka ngayon sa reinong Espanya
.narito at dalhin ang retrato niya
at kiing masunduan iyong ipakita,.
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Inabot kong tambing malial na retrato

kusang nagpaalam ako sa iiia ko
aking niabungguan pitong mga ulo

agad kong pinatay dala ng galit ko,

Nang ako'y dumating dito sa Espanya
itong .buong reino'y aking nagala na
bajang pagtanimgan ang sabi at badya
ikaiw raw ang tunay na nakakikilala.

Kaya kondeng mahal utang ko ng galang
sa iyong kalakhan at kapangyarihan
tuioy hinahagkan iyong talampakan
mangyaring ituro ang ama kong mahaL

Ang wika ng konde sa sariling isip

majaking hiwagang talaga ng Langit

bunying kabalyero pagbuhat magtindig

ngaian ng ama mo'y iyong ipagsiilit.

Di baga kiiala ang mahal mong ama
at di mo talastas ang pangalan niya

di ko nababatid, wika ni Morada
taglay ko po lamang ang retrato niya,

Ang wika ng konde kimg gayo't nariyan

iyang sinasabing dala onong larawail

ay kung makita ko at aking matingnan
agad maj^ilala't mapagsiyang tunay.

Itong si MoradaV may sadyang salamin

mula sa Turkia nang siya'y manggaliug
na kung kaya daja't iningat na lihmi

sa kapanahuna'y doon gagamitin.
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Nang oras diiiig yaon agad igiriawad

sa maha.1 na konde ang salaming ingat

sa kuadrong ito po'y iyong mamamalas
nariya't tingnan mo ang ama kang liyag.

Makita ng kande banday baga kaya
na ang napanunglia*y kaniya ring miikha

nagtakang di hamak at saka, nagwika
ito ang salaming pintura ma'y wala.

Tugon. ni Morada di mo nasisilip

na nalalarawan ang ama kong ibig

dito na natanto ng konde't nabatid

agad napaghiilo ng kaniyang bait.

Dito natalastas nauna,wa niya

ang gawang paraan nitong si Morad.^

tumulo ang luha at saka nagbadya
halina bunso kong tali ng hininga

Oh anak kong giliw halina at yakap

ang kabutong ama na lipos ng hirap

di ka nakilala gayong kaliwanag

ang lumbay sa puso siyang nakahnlag,

Ikaw nga't di iba, ang aking liwayway

maningas na tala na bagoaig sumilang

siyang nakapawi mga kalumbayan

sa kamatayan ko ay nagbigay buhay.

Yakap ako bunso dampi yaring dibdib

yakap ang ama mo na tatangis-tangis

iaong naulilang para,ng isang yagit

itinatampulan sa dagat ng sakit.
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Dito na nagyakap dalawang mag-ajna

humalik ng kamay Prinsipe Morada
at saka nagwika oh ama. kong sinta
yaring sasabihin pakinggan po niya.

Yamang batid mo nang ako ay anak nio
nagbuhat nanggaling diyan. sa puso mo
sa mahal mong ampon at mga saklolo
doon iimaasa ang abang lagay ko.

Ang nakakatulad at nakakaparis
ibong pabo real na sakdai nang dikit
ginlo manding wagas ang paKpaK at bagwis
Kiuig tingnan ang paa ay kahapis-hapis.

Sa tuwi-tuwi na na maalaaia
ang puring nasahol at naanmura
agad manglulumo at mabahalisa
na halos mapatid an gakmg hinmga.

Kaya amang poon, amang iniibig

tutop ang dibdib mo't magdaia kang 'iiapis

ang kalumbayan mo ay aKing binihis

bakit ang lagay ko'y iyong^ natitiis.

Kung ang isang anak ay di nakabata
na di iginanti ^ng puri at honra
kung ang ama'y taksil sinong anak baga
na kumilaja pa sa magulang niya.

Ang sagot ng konde sukat na bunso ko
pimyal na mataias ang mga wika mo
dito sa nangyari anong magawa ko
ang ina mo'y mora at ako'y kristiano.
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Sa pagkapalulong ng sintang marahas
di naglingong-likod palibhasaV bulag

ang kaniyang lagay di na napagmalas
agad nang sumuko ako't napabihag.

Kimg talikdain niy.a .ang idolatria,

na siyaV p^binyag at magkristiano na
hindi tumatanggi ang wclgas kong sinta

Jia.nggang nabubiihay ako't may hininga.

Tugon ni MQrada'y kung siyang dahilan

ang in.a ko'y mora naging kapintasan
kung tapat ang ioob na di magkukulang
ako a,ng bahala na magpaparaan.

Di ko pag-aanhin agad nagkaisa
mga pag-unsap dalawaing mag-ama
ipagpanto ko haxi sa Espauya
agad nang tinipon ang konseho niya.

Ano'y nang matipom agad nang aagsulit

imga konseharos kayo ay makinig
banta ko'y alam na't inyang nababatid

itong pagkamatay ni Rubio Velasquez.

Sampu ng kapitan na kasama niya
kondesang si Lambra'y napakirajnay pa
ngayon ang tanong ko ay kung dapat baga
magdusa ang lilong sukab palamara,.

Tutoo't sa akin siya'y nuhang alaon

na ang wika niya'y sisingll ng utang
sa buong isip ko By walang anoman
kung kaya ko siya pinahintulxitan.
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Saka ang nasapit ngayon at nangyari

itong tatlong buhay kaniyang pinuti

kaya baga ngayon yaring aking sabi

mag-akala kayo ng lalong mabuti.

Ang sagot ng lahat oh sacramajestad
kimg sa harapanan a,t hindi sinukab
kiing kapuwa sila nagdaan sa armas
sinomang mamatay walang maghahanap.

Ano kayang bagay na puno't dahilan
ang kanilang tema na pinag-awayan
anong pagkaisip dating kataniman
itong kabalyero ng bunying heneral.

Ang wika ng hari ay inyong tawagin
sa aking harapan ngayon din dumating
ang puno't dahilan ay itanong natin
kung baga may sala ay a.ting slsihin.

Pagdaka'y tinawag itoaig si Morada
at sampu ng konde tuioy .na snmama
humarap sa, hari dalawang mag-ama
pagdaka'y nagbigay ng galang na sadya.

Ang sagot ng .hari salamat sa iyo

ngayon a,ng tanong ko bunying kabalyero
ano bagang sala.ginawa sa iyo

ni Rubio Velasquez agad pinatay mo.

Sampu ng kapitan iyong idinamay
ang Kondesa Lambra ay gayo^n din naman
na kung walang sukat na naging dahilan

dapat na magdusa ang may kasalanan.
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Monarkang dakila tugon ni Morada
sa ganoong lilo'y nahihmaya,ng ka
kahi't nabubuhay wala ring halaga

ikahihiya pa ng setro't korona.

Kung baga sakali a,t may nagdaramdam
jsa tanang narito na nagkakapisan
kung may nalalabi na kamag-anakan
ksLXahy ko't espa-da dating nalalaan,

Morada Gonzales nagbunot nang agad
tumayo sa kampo mata'y nagniningas

sino man sa inyo kapag may nangusap
saksl yaring buhay ang ulo'y lilipa,d.

Ang mga konseho pagdaka'y nagbadya
batang walang galang sa ganitong hunta,

ano't nagpahamak agad nagbunot ka

sa harap ng hari at biinying monarka.

Di mo baga tanto na dapat gumalang
at imangayumpapa sa monarkang mahal
sa; ganitong hunta ay nagpasilambang
dangan ang wala kang galang kamunti man.

Tugon n,i Morada ang tapang ko't lakas
walang igagalang ,na sino mang sukab
anang konseheros lubha kang pangahas
tantong mapalalong mga pangungusap.

Pagdaka'y nagbunot ang tanang konseho
agad hinandulong Morada Gonzalo
kagyat napagitna ang Konde Don Busto
sampu ng monarka'y pumayapa ritor
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Anang haring mahal kayo'y maghimanmaii

ano't mabubuyo ssa gatiitong bagay
ikaw kabalyero'y iyong ipagsaysay
ang dahil ng iyong mga kagalitan,

Ang wika ng konde Morada'y pagnilay
at ang iyong gawa'y hindi katuwiran
oh saci^ajnajestad iyo pong pakinggan
at ako sa iyo'y siyang magsasaysay.

Oh monarkang bantog,titigan ng mala
dili iba't ako'y si Busto de Lara
na inutusan^mong magdala ng karta
naging mensahero sa reinong Turkia.

Ang sulat na ito'y lihikn na piinaUt

kalikihang gawa ni Riibio Velasquez
nalalaman doon sa karta at titik

portador ng sulat ay putlan ng lug.

B'ukod pa sa rito gawang kaliluhan

ni Rubio Velasquez taksil na heneral

xloon sa, nangyari sa guerrang iiagdaan

M\g pitong infante kung kaya ^napatay.

Ang parayang gawa'y di sukat maisip

na sa isang hukay doon ibinulid

at saka tumakbo't sila ay umalis

iniwang talaga ang pitong infantes.

Ang lahat ng moro'y nagbalik nang agad

palibhasa ngani dating kasabuwat
at pinaulanan ng pa,laso't sibat

hanggang sa natapos hiningaV nautas.
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Ang pito kong an.ak ay nang mapatay na.

ako sa palasyo'y ipinatawag na
dooin iniharap sa isang lamesa.

na may pitoiig ulo ng anak kong sinta.

Nang aking makita ang lagay at asal

ako po'y nabuwal sa silyang luklukan

sa malaking awa ng haring marangal
ang wika'y muwi na sa dati kong bayan.

Sa 'habang panahong akoY napipiit

sa reinong Turkia at nagkakasakit
aking naging bunga talaga ng Langit

bunying kabalyerong Morada, Gonzales.

Oh vuestra alteza ikaw po'y maglining
kaliluhang ito'y kung dapat damdamin
at kung naging salang ,di mo minagajiing

ngayo nang hingi ko'y iyong patawarin.

Ang wika ng hari ngayon. ko natatap
dapat na damdamin ng puri mong hawak
sa mga ginawa sa pito mong anak
dapat kamtan ninyo ang buong patawad.

Ngayon a,ng tanong ko bunying kabalyero
kunfi: ano ang lagay ng kamahalan mo
tugon ni Morada loh haring poon ko
moro ang katawan ang puso'y kristiano!

Sa sagot na ito ang tuwa'y di hamak
ng mahal na hari at konsehong lahat
dito sa natanto nila't natalastas

gawa ni Morada na tutoo't tapat.
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Ang wika ng hari kiing ibig niong kamtan

ang Santo Bautismo ng pagkabinyagan
tugon ni MoradaV dating nalalaan
kukunin ko na ang ina kong mahal.

Kung maiiraos na ang sadya at pakay
sa reinong Turkiang aking paglalakbay
kung ako'y magbalik saka ko na kamtan
sampu ng ina ko ay mapakiramay.

Prinsipe Morada pagdaka'y dumulog
sa kaniyang ama at saka lumuiiod
(aniya'y) paalam amang iniirog

bendisyon mong mahal na ipagkaloob.

At aking kukunin ang ina kong mahal
sa reinong Turkia at nang mabinyagan
kaya amang giliw ako ay paalam
ang bendisyon mo po sa aki'y pakajtntan*

Ang wika ing konde oh anak kong sinta

sa kapangyarihan ng tatlong Persona
ikaw'y patnubayan tuloy i,pag-adya

na hanggang dumating sa reinong Turkia.

Itong si Morada nagtindig na kagyat
sa kabayo niya, ay agad umakyat
paalam po hari at konsehong lahat

at nagpatakbo nang tulin ay di hamak*

Ihantong ko muna, Prinsipe Morada
at sampu ng hari't konsehong iba pa
ang aking sabihin ngayo't ipagbadya
ang taga Arabiang napasa Turkia,
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At ang sadya doon ay ipagsasakdal

sa mahal na hari ga.wang kaliluhan
Prinjsipe Morada niyoing pagkapatay
so moxiarka nila na iginagaia.ng.

Pagka/t nang umalis:^ tanang koronado
hari sa Arabia'y di nuwi sa reino
nabalita lamang sa mga ko.nseho
Prinsipe Morada ang siyang naglilo.

' Nang ga,bi ring yaon itong si Morada
ay siyang pagdating sa reinong Turkia
sa alin ma't sino'y di napakilala
nagtuloy sa torre't liumarap sa ina

Ano'y sa nxakita ang prinsipeng bantog
pagdaka'y .niyakap Imiia'y umaagos
oh anak koing giiiw at bunso kong irog

Langit na mataas aliw niyaring loob

T.anong ni Morada oh ina kong Jiyag

ano ang dahila't ikaw'y .nasisiindak

huwag mong ituloy luha mo'y malaglag
at papanaw n:xandin. ang hiningang hawa.k.

Sagot ng prinsesa bunsong malulugdin
tala kong masikat at aking bituin

ngayong narito ka, malaking panimdim
kung di ka makita hindi magupiling.

Ang aking panimdim sa iyo'y di iba

konseho'y dumating ina taga Arabia
sa haring nuno mo siya ay naghabla
dahilan sa buhay na iyong kinuha.



— 53—
Tugon ni Morada'y ano't masisindak

sa taga Arabians lilo't &ukab
kung hindi po bigla yarin^ aking lakad
dulo ng espada aking ibabayad.

Mahanga'y ngayon din sila.'y parunan ko
nan,g di jnalmihasang umuling parito
wika ng prinsesa pagnilay bunso ko
at baka pumanaw yaring hinainga ko.

Sagot ni Morada'y inang sinasamba
niyaring aking puso sampung kaluluwa
sukat ang nabuka bibig mong maganda
ang galit kong tangan napawing lahat na.

Laon nang panahon puso ko'y may sugat
sa dagat ng hiya doon nawaka.wak
ang puring nailing at honrang nakajat
ngayo'y panahon nang dapat na, magbayad,

Kung ang aking ama'y hindi tumatanggi
at kaming dalawa'y tantong nagkaigi
ngayon ang sagot mo oh ina kong kasi

siyang hinihintay ng anak mong imbi.

Ibong golondrina doon ka tumulad
na,ng pagkakandili sa kaniyang anak
ang mga inakay kung baga mabulag
kikita ng tapal kahiyang at hmas.

Sagot ng prinsesa'y bunsong iniirog

batid mo na't tanto dating natatalos

ano man ang nasa ng puso mo't loob

ang lagay kong yari'y umaalinsunod.
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TugGn ni Morada'y inang liniliyag

kimg baga gayom po ikaw ay gumayak
ng damit at hiyas bastamentong lahat

at huwag maliban ang ating paglakad,

Di ko pag-aanhm a,ng bunying prinsesa
pagdaka'y gumayak at inihanda na
nang oras ding yaon tuloy isinadya
tanang bastamento sampung damit niya.

At saka nagsuot damit kabalyero
sumakay sa isang matuling kabayo
hindi natoalayan ng alin ma't sino
na hanggang dumatlng sa labas ng reino.

Kanilang paglakad lisanin. ko muna
ang Ha,ring Almanzor siyang ipagbadya
nang maumaga na at magising siya

agad nagsiharap konsehong lahat na.

Ano'y nang makita ng Haring Almanzor
tinawag na agad ang basalyong kaanpon
sa isang estrado'y doon nangagpulong
tinanong ng hari ang sa,dya at layon.

Dito na nagsabi ang taga Arabia
katamplasanang gawa ni Morada
na di iginalang ang setro't korona
at ang Jiinihingi bigyan ng parusa^

Ang Haring Almanzor di makapangusap
ang mga de guardia pagdaka'y tinawag
hayo't inyong kiinin ang prinsipeng snkab
at dito sa akin ay biglang iharap.
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Agad naparoon ang soldadang tanan

pumamhik sa torrent kanilang tiningnan

nang hindi makita ang prinsipeng mahal
sampu ng prinsesa sa hari'y nagsaysay.

Ano'y nang matanto ng hari't matatap
sabihim ang galit puso'y nag-aalab

ang sinas-aksi ko'y ang dioses na lahat

aking susunugin ang lilo ait sukab.

Saimpu ng prinsesang taksil at balawis

ang tangan kong puri kaniyang linait

anong ginagawa ng mga dioses

ait hindi pisanang ulanan ng Mntik.

Ah Mahdmang sukab Hupiter na taksil

Marteng magdaraya at Merkuryong haling

para-parang bingi't wala kayong turing

sa lakas ng aking mga panalangin.

Hindi maliHban at gigibain ko
lahat ng dalmbana at meakita ninyo
afcing duduiugin at tatadtarin ko
susunuging lahat hanggang maging abo.

Sa galit ng hari na walang kaukol
mata'y nangdidilat boses umuugong
sabay nagsiluhod ang basalyong kaanpon
ang wikaV monarkang pinapanginoon.

Bakit baga ngajw'y di pinapangyari
at ang tanang dioses bibigyan ng sisi

kung ibig bakahin itong buong orbc*

walang kaliwagan sa tapang at liksf.
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Ang dapat na gawain oh monarkang bantog

hanapin ang lunas ng puso mo't loob

kaming nangarito na iyong hasalyos
sa balang utos mo'y umaalinsunod

Sa amin pong isip at akala baga
ito po ay tunay na h,indi sa&ala
ang prinsipeng lilo saimpu ng prinsesa
ang kinalalagyan ang reinong Espanya*

Na kung imangyayari ang hingi po namin
ang reinong Espanya ay agad gubatin
nang 'maparusahan yaong mga taksil

sampu ng korona ay ating agawin.

Anang emperador na kung siyang loob

ay hawag maliban kayo'y raagpau'tos
ngayon din lumakad ang mga korreos
sa lahat ng reinong aking nasasakop.

Di ko pag-aanhin lumakad pagdaka
lahat ng korreo na may dalang karta
dito'y lisanin ko at ang ipagbadya
Morada Gonzalo saimpu ng prinsesa-

Habang lumalakad sa parang at bundok
dalawang mag-ina'y walang damdam pagod
ang lahat ng ibon ay nagsipatnuirot
sari-^saring kanta na nakalulugod.

Sa real palasyo agad nagtuluyan
itong si Morada at prinsesang hirang
ang buong sangreino^'y nagsisipagdiwang
sabihin ang sayang hindl ano laanang.
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Aing mahal na kondeng si Busto de Lara

siyang kaagapay ng bunying monarka

ang bagong nagkitang konde at prinsesa

aiin kayang dila ang makapagbadya

Ainopa't kapuwa di makapagsaysay

at makapaixgusap ang sino't alin man
ang kanilang mata'y kung magkatingman

nagsisilbing dila sa sintang sinimpan.

Mana'y sa ganitong pagkalagay nil8

ang mahal na konde'y hindi nakabalt^

dila ay naumid di makapagbadyfi

ang nagigrilyosan ang nafcakapara.

At saka nagwika Ester na markit

dating sinasaimba ng piiso ko't dibdib

kahiTnanawanikamtang mataihimik

yaong luwalhati ng Dios sa Langit.

Huwag maging ^ala sa huti mo't dilag

ang kapangahiasan ng dilang nangiisap

piisoiig natutunaw sa iyong banaag
siikuban ng lilim na kung nararapat-

Tugon ng prinsesa 'marangal na konde
napa .^asala^mat sa dikit mc't buti

ako'y siyang bukod sa ibang babai

I:aya naparito'y naglak(5 ng puri.

Sa lagay tang ato ay nagkapalitan
lalaki ang siyang may kapanganihan
sa mga babai ako'y bukod lamang^
tumawid ng bundok at naglakbay bayan.
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Di baga ang sabi't dating nahahayag

ang lahat ng ibong maftaas ang lipad

siyang nagsasadya sa mga bulaklab

hindi alusmana ang lahat ng hirap.

Ang sagot ng konde diosang iniibig

ang hiinanakit mo'y di ko maialis

ang mga wika mo'y tutoo't matuwid

diggin imo po naman ang ipagsusulit.

Aking natatanto nama't natatatap

yaong mga ibong mataas ang lipad

lalo't kung ang sinta ang siyang nag-atas

aalintanahin ang lahat ng hirap.

Nguiii't kung sapitin palad na sukaban

saka maululan ng pighati't lumbay
anong magagawa ng lakas at tapang

kundi ang managhoy at tumangis lamang.

Ang bagay na ito'y ^di ko na masabi
siya mong tanungin ang anak mong kasi

at kung nagkasa sa dikit mo't buti

ngayon ang hingi ko'y tawad na malaki.

Sagot ng prinsesa ako po'y gayon din

sa aking nawika na hindi napigil

agad napalulong di na pinaglining

ngayon ang hingi ko ako'y patawarin.

Di ko pag-aanhin pagdaka'y nagyakap
sabiHin ang tuwa ng mga kaha;rap
and mahal na hari'y agad nagpagayak
ng isang malaking piestang dili hamak.
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Ang buong sangreino ay nagagayakan

mgk sari-saring larong katuwaan
lahat ng lansangan ay pinatabingan

ng mga daimaskong iba't ibang kulay.

Nang araw na yaon tambing iginayak

lahat ng daraimtin sa araw ng bukas
ang hari at reina'y siyang mag-aanak
dito kay Morada't sa prinsesang hayag.

Di ko pag-aanhin nang kinabukasan
pagdaka'y tinawag ang obispong mahal
sa real palasyo ay doon binusan
ng Agua Bautismong kamahal-ttnahalan,

Ano'y nang matapos mabinyagan sila

ngalan ng Prinsipe Gonzalo' Morada
ang prinsesang bunyi Maria Hisimena
ang buong sangreincf'y humiyaw ng VIVA.

Nang mairaos nang sila'y mabinyagan
isinunod najrnan itong pagkakasal
sa bunying prinsesa at kondeng marangal
ay siyang pagiusob morong kara'mihan.

Ang isinisigaw ng lahat ng tao

ay gikbang madali ang pinto ng reino

napuksa nang lahat ang mga soldado
wala nang natira't pinatay ng moro.

Itong pagkakasal natigil pagdaka
at siyang hinaj^y itong pagbabaka
nagsangkap ng armas ang hjaring maganda

at gayon din naman konsehong lahat na.
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Sampu ng prinsipeng bagiong nagkristiano

pagdaka'y nagsuot naman at nagpeto
ang wika s.a ama ikaw ay duinuita

at huwag manaog sa real palasyo.

Ang mahal na konde'y di napasansala
sumunod nagpilit sa anak na mutya
dalawang anag-ama'y nanaog na bigla
tuloy nakipisan sa haring dakila.

Dito na nag&aima ang hari't konseho
at sampu ng konde't Prinsipe Gk>nzalo
pagdaka'y tinipon ang mga soldado
at biglang linusob yaong mga mom.

Diito na minujan mga paghahamok
ng dalawang hukbong kakilakilabot
ang kahaliimbiawa'y ang lintik at kulog
bumaha ng dugo bangkay ay nagsabog.

Amg sikat ni FeboV nagluksa ng itf|n

I^angit ay napindan niyoiig panginorin
alabok ng lupa sampu ng hiihangin
napaiilandang at nagsilbing tabing.

Ano'y nang matanto ng bunying puinsesa
ang lumbay at hapis ng reinong Espanya
nno baga ito oh Dios ko^ng sinta
ang na.gbibiktarya'y kampon ni Malioma.

Pagdaka'y nagsuot ng peto't manopla
ang hawak sa kamay rodela't espada
nanaog sa kaimpo at nakipagbaka
leonang mabangis ang siyang kapara.
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Si Busto de Lara na kondeng marang.al
nakaDaKa myay bantog na henerai
pagaaKa y D,uimugso yaong karamihan
aiig baiitang konae'y napagtalukuban.

Siya nang pagdatmg iig bunying prinsesa
agad sumaklo'io sa kasi at smta
palad na maiaki't natagpuan niya
kung dili ang koiide ay napalamara

Ang kabaka n^man Prinsipe Gonzalo
ang lahat ng haring mga koronado
dito napipisan tanang ehersito
at naimimiyapis parang ipo-ipa

Sa di makagahis ang morong makapal
sa bunying prinsipeng baMta ng tapang *

agad nagsitakas at nangagtakbuhan
sa Haring Almanzor doon nakipisan.

Hinabol, inusig ng prinsipeng bantog
ang nangagsitakas haring koronados
ano mang masapit di ako tutugot
hanggang di mapuksa kayo ay maubos.

Hari sa Espanya ang pinaglahatan
di na makakaya't malaki ang pagal
siya nang pagdating ng prinsipeng mahal
agad suimaklolo s^ haring marangal.

Pagdaka'y lumusob at hindi huimantono-
lupa y nayayanig ang kamukha'y lindol
maraming tuimakas iba'y nangaburoJ
nalabi sa kampo ang Haring Almanzor.
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Anang emperador lilong mapangahas
ano't nabuhay ka niyong ipanganak
kahit ang kajmpoin ko iigayo'y nagsitakas
afca'y nag-iisang sa iyo*y uutas.

Tugon ni Gonzalo paglubay ng galit

sa iyong akala'y wala sa matuwid
sa Diios na isa'y doon ka manalig
lisan ni Mahomang taksil at balawis.

Ang idolatria'y likha ng dimonyo
mga p^gdarayang lalang ng anito
ang Dies na isa ang siyang tutoo
giimawa't lujmalang nitong universo.

Anang emperador tahan lilo't sukab
at iyang bibig mo- na ngangasab-ngasab
kapag nasunggaban kita't nahagilap
afcing mumunglain ang buto mo't balat.

Dito na minulan ang pagpapa^mook
kung tingnan ng mata'y kakilakilabot
na kung magsaksakan sabihin ang tunog
ang kaihalimbawa'y ang lintik at kulog,

Sukat mahinayang sa tapang at lakas
lagay ni Almanzor na kasindak-sindak
gumagapang aiya't naMkipaglaimas
ang buong katawan ay tadtad ng sugat.

Ipagparito ko kay Busto de Lara
sampu ng konseho at bunying prinsesa
mga henerales ang nakakabaka
Aprika, Arabes balita nang sigla.
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Dito nagkapisan yaong karamihan
kampon ni Almanzor mga hari't sultan

sampu ng basalyos at Turkong nagtanan
sabihin ang dami ang kamukhaV langgam.

At sa karamih,an ng pakikiihamok
ay ang nakabunggo ng prinsesang bantog
ang balitang tapang heneral ng Turkos
sa gitna ng hukbo sila'y nagpamook.

Sa kasamang palad ng monojng heneral
nabujWia sa lupa ang hininga'y nanaw
ang lahat ng moroV nangahintakutan
nasira ang loob na di nakalaban.

Pagdaka'y lumuhod tuloy napabihag
agad isinuko ang kanilang armas
hari sa Espafia kijnalang hinarap
baka raw sakali na napapah^aimak.

Saimpu sa Pri&ipe Morada Gonzala
ang paghanap nila'y hindi mamagkano
at sinisiyasat sa kalakhang hukbo
nang hindi makita malaki ang gulo.

Aking ipagbalik Prinsipe Gonzalo
pagbabaka nila ng hari ng Turko
ang boung katawan tadtad nang tutoo
nabuwal sa lupa .at naguimon dito.

Titindig babangon saka mabuwal
na kasindak-sindak ang lagay ng asal
lips na ng sugat ang boung katawan
di na makabangon ibig ding luimaban-
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Puinsipe Gonzalo pagdaka'y lu(muh,od

at hinihikayat sa wikang malaimbot

mga pangungusap na kalunos-lunos

upan din ang hariV magbago ng loob.

Ang puso ng hari'y walang kasingtigas

yaong batong marmol .ang siyang katulad

ang wifcaV pagtindig Moradang pangahas

lapit imga lilo at miuling maglamas.

Si Morada naimaV h.indi kumikibo

halos sqmasaimbang luha'y tumutulo

ang lagay ng a&al at sampu ng anye

ang kahalimbawa^y korderong maamo.

Siya nang pagdating ng konde^t prinsesa

sampung konseheros at morong lahat na

lagay ni Almanzor di nmn nakila

Prinsipe Gonzalo nama^y sumasaonba.

Ano*y sa makita ng prinsesang hantog

ang lagay ng alma na kalunos-lunos

lufmapit sa harap at saka luanuhod

ito ang winika .amang inirog.

Bunying emperador ay magdalita ka
pawiin sa loob ang galit mong dala

ang luluhog-luhog anak na iisa

pakajmtan ang twad sa nagawang sala.

Ako nga*t di iba ang puno't dahilan

nitong narating mong mga kah^r^pBH
ngayon ang hingi ko amang minamahal
ang mga anito*y iyo nang talikdan
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Sa Dio^s na isa doon ka manalig
at siyang may gawa ng taong bulisik
talikdan mo na po ang mga dioses
pagdarayang laliat ng dimonyong ganid,

Malaki ang lumhay Prinsipe Morada
at namamalisbis ang luha sa mata
tumingin sa La^git at saka nagbadya
fDios na Poan ko! ay magdalita ka.

Di baga
i Dios ko ! iyong winika pa

sa mahal na Krus nang napaparipa
a^ng anomang bagsik ng pagkahustisya
ay lalong malaki ang misericordia.

Ay ikaw po naman oh Birheng marikit
salus infirmo'Tum ng taong bulisik

alang-alang na po sa pito mong sakit

iyong idalaingin sa Anak mong ibig.

Pagdaka'y nagtindig lumapit sa harap
itinapon niya ang espadang hawak
Almanzor na hari a,ng ipinangusap
sa ingalan ng Dios kita'y tinatawag,

Ano*y n,anig marinig ng buinying monarka
naglambot ang puso't luminaw ang mata
na.pawi ang galit saka nagwika pa
Prinsipe Morada ako'y bihag mo na.

Ngayon ang hingi ko ay kung kalooban
hanggang may panahon ako'y pangarala«n

namg makilala ko ang Dios na mahal
may gawa, ng Langit at mundong ibabaw
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Kuiiig^ayon (.aniya) wika ni Gonzalo
pakinggang magaling ang sasabihin ko
itaimtim naman sa puso't loob mo
iisa a,ng Dios ang Persona'y tatlo.

Ang Personang una ngala'y Dios Ama
Dios Anak naman ang siyang ikalwa
Espiritu Santo ang ikatlo nila w
aral n,a. habilin ng Santa Iglesia. i

Bagaman at tatlo sa pagka Personas

iisa nng Dio^ na lulmalaganap
mahal na Santa Fe canfirmadong fcayag

dapat na sambahin ag sangmaliwanag.

Ang misteriong ito'y di sukat maha,ka
at hindi matarok ng pantas na dila

palibhasa'y Dios ang may panukala
punong pinagmulan ng lajiat ng gawa.

Ang Dios Anak nga ang siyang nanaog
inagkatawang tao at siyang sumakop
sa laklng pagsinta/t kaniyang pag-irog

ay nagpakamatay sa mahal na Krus.

Kung may muintliig loob ang taong kinapal

sa wagas na sintang sa ati'y pautan,g

buhay kamatayan siyang pinuhunan
nang tayo'y magkapiit ng Laiigit na bayan.

Nguni at lagamap yaong awa niya
at stikat asahan ng taang may sala

kung ano ang laki ng pagka hustisya

katimbang din naman ang misericordia.
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Kaya nga ang sabi muling mananaog
huhukuman niya itong sangsinukob
balang masunurin gagantihing lubos

at a.ng masuwayin dusang di matajpos.

Magpakabanal man kimg hindi hugasan
ng Agua Bautismong kamahal-mahalan
ay hindi mangya.ring tayo'y makaraan
sa pinto ng Langit na Gloria Celestial.

Anang emperador ngayon ko natatap
ang bulag kong mata'y nagkamit liwanag
aJing kayang dila ang makapangusap
sa mahal mong awa i

Dicss na mataas

!

Bunso ko Morada ay magdalita ka
ang Agua Bautismo pakamtan dali na
at papanaw mandin ang tangang hininga
upang guminhawa yaring kaluluwa.

Hari sa Espa.nya doroo't kaharap
ang Senor Obispo ay ipinatawag
aniya'y magdala ng lahat ,nang sangkap
na huwag maliba,n at dumating agad,

Di ko pag-a.anhin dumating pagkuwan
ang Senor Obispo'y nagmamadalian
at baka sakaling hindi na, abutan
ang Haring Almanzor agad bininyagan.

Ang Haring Felipo ang siyang nag-angkin
ulo'y itinungo't binusan nang tambing
kajiim?i-himalang pakita sa atin

milagro ng iDos sa taong salarin.
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Pagdaka'y nabahaw an glahat nang mgat
at walahg natira. kamunti miang bakas
tanang napipisang doroo't kaharap
saimpung mga moro'y nagsipanggilalas.

Nangag-aa^awan ang lahat .ng moro
ng paghingi nila tubig ng Bautismo
dahil sa nakitang dakilang milagro
awang dili hamak ng Poong si Kristo.

Ano'y nang matapos silang mabinyagan
itong emperador at sampu ng kawal
ang wika ng hari sampung mga mahal
tayo'y magsipamhik sa pala^yo real.

Di ko pag-aanhin sila'y nagtuluyan
ang lahat ng hari sampung mga ma^hal
a,ng tanang konsehong doo'y napipisan
sa sala estrado'y nupo sa luklukan.

Hari sa Espanya ay muling nangusap
ito ang winika at ipinahayag
bunying empera.dor na sakdal ng taas
ngayon ang hingi ko na kung nararapat.

Ang anak mong ibig Prinsesa Hismena
talang maliwanag ng reinong Turkia
yamang magsing-ibig ang dalawang sinta .

ating ipakasal kay Busto de Lara.

Anang emperador aking pahintulot

bunso ko Hismena kam'ay mo'yiabot
kay Busto de Lara, esposo mong irog

hangang nabubuhay magkaisang loob.
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Aug wika ng hari sa reinong Espanya
oh mahal na kotndeng Don Busto de Lara
kayo ay magkamay ng bunying prinsesa

tandang katibayang kayo'y mag-asawa.

Ang konde'y lumapit nang laking pagsuyo
oh.sinusukuang kilatis ng ginto

di man makawaji ang hamak na tanso
maging kapupunan ang atay ko't puso.

Dito na nga sila .naghawag ng kamay
sabihin ang tuwa, buong napipisan
mabuhay na wari mag-asawang mahal
dalawang singpalad na bagong kinasal.

Pagdaka'y nagsaysay ang prinsipeng banto

sa kaniyang inang mutya.ng iniirog

salamat ina ko'y sa Poong kay Jesus

, ako'y nasukuban niyong matrimonyos.

Ano'y nang matapos itong pagkaka3al

hari sa Espanya nagwika pagkuwan
balitang Almanzor na kagala.ng-galang

ngayon ang hingi ko'y mang:^ aring tulutan.

Ang prinsipeng mahal balita sa mundo
na apo mong tunay Morada Goinzalo

kung mamarapatin ang hinihingi k.o

aking isasalin ang korona't setro.

Anang emperador mabuti rin ngani

ang mga hiling mo marangal na hari

ngimi't ang wika ko'y pakinggang sandali

yaring sasabihing katuwirang miinti.
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Pagka't ang prinsipe na apo kong mahaj
sa iyong korona'y siyang nagtangkakal
ang hinihingi mo'y kung aking ayunan
anong wiwikain ng k^jnpon ko't kawal.

Ang wika at sagot ng mga konseho
at lahat ng haring mga koronado
airiig bunying prinsipe siyang h^redero
ng setro't korona ng Imperiong Turko.

Na kung mangyayari matial na monarka
ang hingi po namin sa iyong alteza

ay ang kondeng mahal Don Busto de Lara
ang dapat pakamtan at .bigyan ng honra.

Ang wika ng hari ay kung siyang loob

tanang kapisanan at mga konsehos
ngayon (aniya) ay ating idulot

ang setro't korona sa konde Don Bustos.

Si Busto de Lara ay pinaupo na
sa sadyang luklukaa sampu ng prinsesa
saka ang korona ay ipinutong na
ang taong n^,roo'y .humiyaw ng VIVA.

Isinunod namaa ng mga konseho
iniupo nila sa luklukang trono
saka pinutungan ng korona't setro

sabihin ang sayang hindi mamagkano.

An;g h!iya:w ng lahat mabuhay anila

ang dalawang haring bagong nagkorona
na sa Santa Fe dating mapag-^adya
salot a,t panghampas sa boong morisma.
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Agad siniisuhan ,kanyon sa muraly<a

at iniwasiwas ang tanang bandera
<tng hiyaiw ng lahat ang viva Victoria

m-aDuJiay si Jiusto sampu ng prinsesa.

Nang lalong.matanyag itong katuwaan
ang hariV nag-utos ng indulto real

ang lahat ng karsel agad pinabuksan

at .ang mga preso ay pinakawalan.

AnoV ,nang ma.tapos ang tuwang di hamai
itong emperador .pagdaka'y nangusap
oh Haring Felipo ama ko sa binyag

at tanang konsehos kayoV ^^^kimatyag.

Yamajig dumating n,a oras ma nasa ko

tatalikdan ko .na ang layaw sa mundo
ako ay papasok sa bunying kombento
ng amhal na Santong bunying San Fransisco.

Ang bilin ko lamang oh bunso kong anak
bantog na monarka sa Turkiang siudad

ihuwag pabaya,an ang sakop mong lahat

ang Santo Bautismoi naa'y mamulaklak

At saka nagtindig siya at nagwika
paala3n Fernando at ginoong pawa
ang layaw sa mundo'y parang malikmata
agad napapawi't biglang nawawala.

Idilat ang mata mga taong bulag

talikdan ang dilim at pasa liwanag

ang mabuting binhi'y inaaring ha^ak
ang itinatanim ]«son at kama.ndag.
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Dito na nga siya nasok nag-hermano
at hididi naglaon ay naging propeso
Prnisipe Morada'y umuwi sa, Turko
at siyang nagmana ng buong imperio.

Ito na ang wakas siyang naging hanggg.

ng biihay ng pitong Infantes de Lara
at ang hinihiling Prinsipe Morada
bunying auditorio'y magpatawad sila.

Sa lahat nang ito ay tawad na puspos
sapilin ding kamtan. lahat ihg kristianos

ya.ong luwalhating di matapos-tapos

sa Langit na Gloria at ang
LAUS DEUS.

KATAPUSAN





Piaasimakii iia anf pigpipillmbig ng
mg& awit, ncvena at Ibaibang mga feaba-

saMng malagai nang nangailiiis, sa kapa-

kmabangan ng amkg mga ta§alaiigkiiik.
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